
Tüzelőanyag támogatás

Értesítjük a  lakosságot,  hogy a szociális  célú tüzelőanyag támogatás  igénylésére  kérelmet
lehet benyújtani az arra rászoruló személyeknek a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól szóló Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a 2/2020. (I.31.)
számú  rendeletével  módosított  7/2019.  (XII.5.)  önkormányzati  rendelete  alapján a
melléklet  szerinti  kérelem  nyomtatványon.  A  nyomtatvány  elvihető  az  Önkormányzati
Hivatalból. 
A kérelmezőknek a tüzelőanyag támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeiket 

meghosszabbítva 
2020. február 05.  napjáig

lehet benyújtani az Önkormányzati Hivatalban  (Bélmegyer, Petőfi u. 2.)    
 A támogatás feltételei: 
Az önkormányzat vissza nem térítendő szociális célú támogatást, tüzelőanyag (barna kőszén)
támogatást biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy tartósan beteg személynek, ha az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át  (  jelenleg 71.250,-  forintot),  és vagyonnal nem rendelkezik, és  akik közül  előnyt
élvez:  
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására

ab) időskorúak járadékára,
ac)  tekintet  nélkül  annak  természetbeni  vagy  pénzbeli  formában  történő  nyújtására,  a
települési támogatásra jogosult (elsődlegesen a lakásfenntartási támogatás esetén), valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott  halmozottan hátrányos helyzetű,  ill.  hátrányos helyzetű gyermeket  nevelő
családban él életvitelszerűen.

ingatlanonként – kérelmezőnként - legfeljebb 10 q szén biztosítható.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tüzelőanyagot saját ingatlanában fűtés céljára
használja fel.  

A fentiekben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő tüzelőanyag támogatást
nem biztosít. 
 A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 
 
A tüzelőanyag támogatás megítélésénél a belügyminisztériumi pályázati kiírás feltételeit kell
elsődlegesen  figyelembe  venni,   valamint  a  lakóingatlanban  élő  családok  egy  főre  jutó
jövedelmének nagyságát.

 Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a fent meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család 

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett, 
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett. 
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b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával vagy szénnel (együttesen vegyes 
tüzeléssel) egyáltalán nem fűthető. 
 
(2)  Az üresen álló,  nem lakott  ingatlanra,  amelyben  életvitelszerűen  senki  sem él,  a
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.  
 (3) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy az átvett tüzelőanyagot nem értékesítheti,
nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. 
Az   a  kérelmező   jogosult  az  ellátásra,  akinek  az  ingatlanában  lakók  2020.   január
hónapban  megszerzett  nettó  jövedelme  egy  főre   jutóan  nem  haladja  meg  a  71.250,-
forintot, és vagyonnal nem rendelkezik.  
A kérelemben  szerepeltetni  kell  mindazon  személyeket,  akik  az  ingatlanban  bejelentett
lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. 
Azon személyeknek,  akik  lakó és  tartózkodási  hellyel  is  rendelkeznek,  nyilatkozniuk kell
arról, hogy életvitelszerűen melyik lakcímükön élnek.
A kérelemhez csatolni kell  a 2020. január hónapban megszerzett nettó jövedelmekről
szóló igazolást minden személynek. 
Jövedelemigazolások: 

- munkaviszony esetén munkáltatói igazolás
- táppénz esetében egészségbiztosítási, vagy munkahelyi igazolás
- őstermelői, vagy vállalkozói jövedelem esetén 2019. évről kiállított NAV igazolás, és

2020.01.01.. naptól – 2020. 01.31.. napig anyagi és büntetőjogi felelősség tudatában
tett nyilatkozat

- az a személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik, erről szóló hatósági bizonyítvány a
Munkaügyi Központtól

- Aktív korúak ellátásában  részesülő személy esetében  az aktív korúak ellátásának
2020.  január  havi  összegéről  jövedelemigazolás  az  ellátást  folyósító  Békési  Járási
Hivataltól

- Nyugdíj esetében a Nyugdíjfolyósító által 2020. év elején kiküldött igazolás (zöld) és
a 2020. január havi kifizetésről szóló postai utalvány, vagy folyószámla kivonat

A kérelem csak teljesen kitöltött, és minden melléklettel felszerelt állapotban nyújtható
be.
A kérelem benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelemben foglaltak valódiságának
ellenőrzésére az ingatlanában környezettanulmány végezhető.
A jövedelem, ingatlan, nem havi rendszerességgel szerzett, ill. a vállalkozásból származó jövedelemre
az Szt. 4. §-ban foglaltak az irányadók. A közfoglalkoztatásból származó jövedelem  az Szt. 10. §-ban
foglaltak szerint 22.800,- Ft összeggel számítódik. 

Egy ingatlanban csak egy kérelem nyújtható be. 
Egy jogosult csak egy ingatlanra adhatja be a kérelmét.
Egy jogosultat vagy más személyt csak egy ingatlanban lehet figyelembe venni.  

Nem szükséges  igazolást  benyújtani  az  önkormányzattól  kapott   szociális  ellátásokról,  valamint  a
MÁK-tól kapott családtámogatási ellátásokról. 

  A  beérkezett  kérelmeket  Bélmegyer  Község  Önkormányzatának  
Szociális Bizottsága bírálja el,  ezt követően minden kérelmező határozattal értesül a döntésről.


